
        

    

1. ‘Women in the Boardroom’ என்ற அறிக்கையின்பாடு 

2021ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உள்ள வாரியங்களில் 

பபண்ைளின் பிரதிநிதித்துவ சதவீதம் என்ன? 

அ) 4.1 

ஆ) 7.1 

இ) 17.1  

ஈ) 27.1 

✓ ‘Deloitte's Women in the Boardroom’ அறிக்கையின்படி, 

இந்திய வாரியங்ைளில் உறுப்பினராை உள்ள மைளிரின் 

பிரதிநிதித்துவ சதவீதம், 2014இல் 9.4 சதவீதமாை இருந்து 

2021இல் 17.1%ஆை அதிைரித்துள்ளது.  

✓ ஆனால், மைளிரின் பிரதிநிதித்துவம் வாரிய தகைகமப் 

பதவிைளில் 3.6% மட்டுமம உள்ளது. இச்சதவீதம் 2018இல் 

இருந்து 0.9% குகைந்துள்ளது. உைை அளவில் 19.7 சதவீத 

வாரிய இடங்ைகள பபண்ைள் பைாண்டுள்ளனர். இது 

2018ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2.8 சதவீதமாை உயர்ந்துள்ளது. 

 

2. “ஹ ாஹை ப ௌன்” ஹதசியப்பூங்ைாவில் அகைந்துள்ள 

“ஹ ாைர் ஹசாபனன்ப்ளிக்” ைகை உள்ள நாடு எது? 

அ) ரஷ்யா 

ஆ) பெர்மனி 

இ) ஆஸ்திரியா  

ஈ) நியூசிைாந்து 

✓ ஆஸ்திரியாவில் அகமந்துள்ள “ம ாமை படௌன்” மதசிய 

பூங்ைாவில் உள்ள “ம ாைர் மசாபனன்ப்ளிக்” மகையின் 

உச்சியில் 3106 மீட்டர் உயரத்தில் ஒரு புதிய ஆய்வு 

நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின்படி, அம்மகை உச்சியில் 

அளவிடப்பட்ட நாமனாபிளாஸ்டிக் துைள்ைளுள் சுமார் 30% 

நைரங்ைளிலிருந்து 200 கிமீ சுற்ைளவில் உருவாகின்ைன. 

 

3. ‘PM-DevINE’ என்ற புதிய திட் த்தின் கைய முைகை 

எது? 

அ) நபார்டு 

ஆ) வடகிழக்குச்சகப  

இ) NITI ஆமயாக் 

ஈ) IRDAI 

✓ 2022-23ஆம் ஆண்டுக்ைான மத்திய வரவு பசைவுத் 

திட்டத்கதத் தாக்ைல்பசய்யும்மபாது, புதிய திட்டமாை, வட 

கிழக்குக்ைான பிரதமரின் வளர்ச்சி முன்முயற்சிகய ‘PM-

DevINE’ என மத்திய நிதியகமச்சர் நிர்மைா சீதாராமன் 

அறிவித்தார். ‘PM-DevINE’ வடகிழக்குக்ைவுன்சில்மூைம் 

பசயல்படுத்தப்படும். 

✓ முதற்ைட்டமாை `1,500 மைாடி ஒதுக்கீடு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

இது வடகிழக்கின் மதகவைளின் அடிப்பகடயில் உட்ைட்ட 

-கமப்பு & சமூைவளர்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கு நிதியளிக்கும். 

 

 

 

4. ைாைநிகை ைாற்றைானது தாவரங்ைகள முன்னதாை 

-ஹவ பூக்ைத்தூண்டுகிறது எனக் ைண் றிந்துள்ள நாடு 

எது? 

அ) இத்தாலி 

ஆ) UK  

இ) பெர்மனி 

ஈ) இஸ்மரல் 

✓ இங்கிைாந்து நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்ைளின் அண்கமய 

ஆய்வின்படி, ைாைநிகை மாற்ைம் தாவரங்ைகள முன்மப 

பூக்ைத்தூண்டுகிைது. UK தாவரங்ைளின் சராசரி பூக்கும் 

நாளானது 1986’க்கு முன் இருந்தகதவிட ஒரு மாதம் 

முன்னதாை உள்ளது. 

 

5.  ாம் ாம் ஹபாக்குவரத்துக் குறியீட்டின்படி, எந்த இந்திய 

நைரம் அதிை ஹபாக்குவரத்து பநரிசகைக் பைாண்டுள்ளது? 

அ) புது தில்லி 

ஆ) மும்கப  

இ) பபங்ைளூரு 

ஈ) பசன்கன 

✓ புவி-இருப்பிட பதாழில்நுட்ப வல்லுநரான் டாம்டாம் அதன் 

வருடாந்திர டாம்டாம் மபாக்குவரத்துக்குறியீட்டின் 11ஆம் 

பதிப்கப பவளியிட்டுள்ளது. இது 2021ஆம் ஆண்டில் 58 

நாடுைளில் உள்ள 404 நைரங்ைளில் ைாணப்பட்ட மபாக்கு 

வரத்து மபாக்குைகள பகுப்பாய்வுபசய்யும் அறிக்கையாகும். 

உைை சராசரியான 10 சதவீத பநரிசகைவிட இந்தியா 

சிைப்பாை பசயல்பட்டது. 

✓ ஆனால், இந்தியாவின் நான்கு நைரங்ைள் இக்குறியீட்டின் 

முதல் 25 இடங்ைளுள் இடம்பபற்றுள்ளன. அகவ மும்கப 

(5ஆவது), பபங்ைளூரு (10ஆவது), மற்றும் புது தில்லி 

(11ஆவது) மற்றும் புமன (21ஆவது). 

 

6. வரு ாந்திர ைல்விநிகை அறிக்கையய பவளியிடுகிற 

நிறுவனம் எது? 

அ) NITI ஆமயாக் 

ஆ) பிரதம் அைக்ைட்டகள  

இ) ைல்வி அகமச்சகம் 

ஈ) பபண்ைள் & குழந்கதைள் மமம்பாட்டகமச்சைம் 

✓ பிரதம் அைக்ைட்டகள ஆண்டுமதாறும் மாணவர்ைளின் 

ைற்ைல் விகளவுைகள ஆய்வுபசய்வதற்ைாை பள்ளிைளில் 

விரிவான ஆய்கவ நடத்துகிைது. சமீபத்தில், அது ஆண்டு 

ைல்விநிகை அறிக்கைகய (ASER, மமவ) பவளியிட்டது. 

இந்த அறிக்கையின்படி, மமற்கு வங்ை மாநிைத்தில் பள்ளி 

மாணவர்ைளின் அடிப்பகட வாசிப்பு மற்றும் எண் 

திைன்ைள் COVID ைாைத்தில் குகைந்துள்ளன. 

 

  

 

 

 

  

 

 
 



        

    

7. ைார்பன் பிடிப்பு ைற்றும் பயன்பாடு குறித்த ஹதசிய சிறப்பு 

கையம் (NCOE-CCU) நிறுவப்பட்டுள்ள நிறுவனம் எது? 

அ) டிஆர்டிஓ 

ஆ) ஐஐடி – பம்பாய்  

இ) IISc - பபங்ைளூரு 

ஈ) இஸ்மரா 

✓ அறிவியல் மற்றும் பதாழில்நுட்பத் துகையானது இந்திய 

பதாழில்நுட்பக்ைழைம் பம்பாயில் ைார்பன் பிடிப்பு மற்றும் 

பயன்பாடுகுறித்த (NCOE-CCU) மதசிய சிைப்பு கமயத்கத 

நிறுவியுள்ளது. DSTமூைம் மத்திய அரசு நிதியுதவிபபறும் 

இந்தியாவின் முதல் கமயம் இதுவாகும். 

✓ இந்தச் சிைப்பு கமயம் ைார்பன் பிடிப்பு மற்றும் பயன்பாடு 

குறித்த பதாழில்நுட்பங்ைளின் திைகன ஆராய்கிைது. இது 

இந்தியாவின் ைாைநிகை மாற்ை இைக்குைகள அகடய 

உதவும் என எண்ணப்படுகிைது. 

 

8. சமீபத்தில் எந்த நாட்டில், பதால்பபாருள் ஆராய்ச்சியாளர் 

-ைளால் பண்க ய ஹராைானிய குடிஹயற்றம் ைண் றியப் 

-பட் து? 

அ) கிமரக்ைம் 

ஆ) UK  

இ) அபமரிக்ைா 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ UKஇன் ஆராய்ச்சியாளர்ைள், ‘HS2’ எனப்படும் அதிமவை 

இரயில்பாகதத் திட்டத்துக்ைாை அைழ்வாய்வுப் பணியில் 

ஈடுபட்டிருந்தமபாது, பண்கடய மராமானிய குடிமயற்ை 

தளத்கதக்ைண்டுபிடித்தனர். 

✓ சமீபத்திய அைழ்வாராய்ச்சியில், விஞ்ஞானிைள் 40 தகை 

துண்டிக்ைப்பட்ட எலும்புக்கூடுைகளக் ைண்டுபிடித்தனர், 

அகவ தூக்கிலிடப்பட்ட குற்ைவாளிைளுகடயதாை இருக்ை 

-ைாம் எனக்ைருதப்படுகிைது. துண்டிக்ைப்பட்ட தகைைள் 

ைால்ைளுக்கு இகடயிமைா அல்ைது ைாைடியிமைா கவக்ை 

ப்பட்டிருந்தன. இக்குழு இதற்குமுன்பு 1,200 நாணயங்ைள், 

மட்பாண்டங்ைள், பைகட, மணிைள் மற்றும் ஈய எகட 

அளகவைள் ஆகியவற்கைக் ைண்டுபிடித்திருந்தது. 

 

9. இரண் ாம் உைைப்ஹபாரில் ஈடுபடுத்தப்பட்  ‘ஹைாஸ்ட் 

ஆர்மி’க்கு சமீபத்தில் அங்கீைாரம் வழங்கிய நாடு எது? 

அ) அபமரிக்ைா  

ஆ) சீனா 

இ) பெர்மனி 

ஈ) ரஷ்யா 

✓ அபமரிக்ை (USA) அதிபர் மொ பிடன், ‘மைாஸ்ட் பகட’க்கு 

அங்கீைாரம் வழங்குவதற்ைாை “Ghost Army Congressional 

Gold Medal Act” என்ை சட்டத்தில் கைபயழுத்திட்டார். இது 

இரண்டாம் உைைப் மபாரின்மபாது அபமரிக்ைாவால் 

பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு உத்திசார் பகடப்பிரிவாகும்.  

✓ அபமரிக்ைா முழுவதும் மைாஸ்ட் பகடயின் 9 வீரர்ைள் 

மட்டுமம எஞ்சியுள்ளனர். 

 

10. COVID-19 தடுப்பூசி பசலுத்திக்பைாள்ளுதகை ைட் ா 

-யைாக்கியுள்ள முதல் ஐஹராப்பிய நாடு எது? 

அ) பெர்மனி 

ஆ) இத்தாலி 

இ) சுவிட்சர்ைாந்து 

ஈ) ஆஸ்திரியா  

✓ COVID-19 தடுப்பூசி பசலுத்திக்பைாள்ளுதகை ைட் ாயைா 

-க்கியுள்ள முதல் ஐஹராப்பிய நாடு ஆஸ்திரியா ஆகும்.  

✓ ை ந்த ஆண்டு நவம்பரில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்  இந்தச் 

சட் ம் அண்கையில் அைலுக்கு வந்தது. அந்நாட்டு அதிபர் 

அபைக்சாண் ர் வான் ப ர் பபல்ைன், இதற்கு தனது 

ஒப்புதகை அளித்தார். இந்தச் சட் த்தின்படி, 2022 ைார்ச் 

15’க்குள் நாட்டில் உள்ள அகனவரும் தடுப்பூசி ஹபாட்டு 

இருக்ை ஹவண்டும். 

 

 

1. நாட்டின் பாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் - 54 சீன 

பசயலிைளுக்கு தகட: மத்திய அரசு நடவடிக்கை 

நாட்டின் பாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தைாை உள்ள 54 சீன 

பசயலிைளுக்குத் தகடவிதிக்ைமவண்டும் என்று மத்திய 

உள்துகை அகமச்சைம் அரசுக்கு பரிந்துகரபசய்துள்ளது. 

இத்தைவகை உள்துகை அகமச்சைம் பதரிவித்துள்ளது. 

இதன்படி, மின்னணு & தைவல் பதாழில்நுட்ப அகமச்சைம் 

இந்தச் பசயலிைளுக்கு தகடவிதிப்பது பதாடர்பான 

முகையான அறிவிக்கைகய பவளியிட்டுள்ளது. 

ஸ்வீட் பசல்பி HD, பியூட்டி மைமிரா, மியூசிக் பிமளயர், 

மியூசிக் பிளஸ், வால்யூம் பூஸ்டர், வீடிமயா பிமளயர்ஸ் 

மீடியா, விவா வீடிமயா எடிட்டர், கநஸ் வீடிமயா கபடு, 

ஆப்ைாக், ஆன்கமமயாஜி பசஸ், ஆன்கமமயாஜி அமரனா, 

எம்பி3 ைட்டர், பார்மைாடு ஸ்மைனர், மநாட்ஸ், யுயு மைம் 

பூஸ்டர், ைரீனா ப்ரீபயர், மபட்மைண்டர்ஸ், விங்க், ரியல் 

கைட் மற்றும் அஸ்ட்ராகிராப்ட் ஆகிய பசயலிைளும் இதில் 

அடங்கும். சீன பசயலிைளுக்கு எதிராை 2ஆம் முகையாை 

இதுமபான்ை தகட நடவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ைடந்த ஆண்டு ெூன் மாதம் 59 சீன பசயலிைளுக்கு 

மத்திய அரசு தகட விதித்தது. இதில் பிரபைமான டிக்டாக், 

UC பிரவுசர், வீசாட், பிமைா கைவ் உள்ளிட்டகவ அடங்கும். 

இந்த பசயலிைளின் பசயல்பாடு நாட்டின் இகையாண்கம 

மற்றும் பாதுைாப்புக்கு அச்சுறுத்தைாை இருப்பதாைக் கூறி 

மத்திய அரசு தகட விதித்தது. 

எல்கைக் ைட்டுப்பாட்டு பகுதியில் ைடாக் பிராந்தியத்தில் 

சீன இராணுவ ஊடுருவகைத் பதாடர்ந்து இத்தகைய 

நடவடிக்கைகய மத்திய அரசு எடுத்தது. 

இரு நாடுைளிகடயிைான எல்கைப் பிரச்சிகன ஏப்ரல் 

2020இலிருந்து நீடித்து வருகிைது. ைடாக் முதல் 

அருணாசை பிரமதசம் வகரயிைான 3,400 கிமீ நீண்ட 

பதாகைவுப்பகுதி உள்ளது. இப்பகுதியில் சீன ராணுவம் 

ஊடுருவியதில் பிரச்சிகன ஏற்பட்டது. 

 

 

 

 

 

 



        

    

2. ஏர் இந்தியாவின் புதிய நிர்வாை இயக்குனராை இல்ைர் 

ஐசி நியமனம். 

டாடா நிறுவனத்தின் ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தின் 

புதிய தகைகம நிர்வாை அதிைாரியாை இல்ைர் ஐசி 

நியமிக்ைப்பட்டுள்ளார். 

ஏர் இந்தியா நிறுவனம் டாடா நிறுவனத்தால் 

பதாடங்ைப்பட்டது. ைடந்த 1953ஆம் ஆண்டு இந்த 

நிறுவனத்கத மத்திய அரசு நாட்டுகடகம ஆக்கியது. 

ைடந்த பை ஆண்டுைளாை ைடும் நஷ்டத்தில் சிக்கி தவித்து 

வந்தது. அதகன வாங்ை ஆளில்ைாமல் இருந்தது. 

அதகனத்பதாடர்ந்து ைடந்த சிை ஆண்டுைளாைமவ அந்த 

நிறுவனத்கத விற்ை மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து 

வந்தது. எனினும் ைடன் சிக்ைைால் அந்நிறுவனத்கத 

வாங்ை யாரும் முன்வரவில்கை. COVID-19 பதாற்று 

சூழலுக்கு பின்பு ஏர் இந்தியாகவ விற்பகன பசய்யும் 

முயற்சிகய மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியது. 

ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்கத வாங்ை டாடா சன்ஸ் 

நிறுவனம் விருப்பம் பதரிவித்தது. அதன் பிைகு ஏைத்தில் 

அதிை பதாகை மைட்டதால் டாடா சன்ஸ் துகண 

நிறுவனமான தமைஸ் பிகரமவட் லிமிபடட் ஏர் இந்தியா 

நிறுவனத்திடம் விற்பகன பசய்வதாை மத்திய அரசு 

அறிவித்தது. ஏர் இந்தியாகவ வாங்ை தைாஸ் நிறுவனம் 

குறிப்பிட்ட மதிப்பு `18,000 மைாடி ஆகும். இதில் `15,300 

மைாடி ஏர் இந்தியாவின் ைடனுக்ைான பாைமாகும், மீதம் 

உள்ளகவ மத்திய அரசுக்கு பசலுத்தப்படுகிைது. 

ஏர் இந்தியா நிறுவனம் மற்றும் அதன் பசாத்துக்ைகள 

டாடா குழுமத்திடம் ைடந்த மாதம் மத்திய அரசு முகைப்படி 

ஒப்பகடத்தது. இதன் பதாடர்ச்சியாை ஏர் இந்தியா 

நிறுவனத்தில் பல்மவறு மாற்ைங்ைகள பசய்ய டாடா 

குழுமம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிைது. இந்தநிகையில் 

ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் புதிய தகைகமச் பசயல் 

அதிைாரி, நிர்வாை இயக்குநராை இல்ைர் ஐசி நியமனம் 

பசய்யப்பட்டிருப்பதாை டாடா பதரிவித்திருக்கிைது. துருக்கி 

ஏர்கைன்ஸ் நிறுவனத்தின் முன்னாள் தகைவராை 

பணியாற்றியவர் இல்ைர் ஐசி. 

 


